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�ೂೕಟ�ಾ�� ��ೕರ್ಶ�ಾಲಯ, �ಾಲ್ �ಾಗ್, �ಂಗಳೂರು- 560004 

ಸಂ:�ೂೕಇ:ಆ:�:��-5:15:2019-20           ��ಾಂಕ:   08.12.2022 

DH-ADMN0EST(LSM):261/2021 

“ಅ�ಸೂಚ�-II” 

ಕ�ಾಯ್ಣ ಕ�ಾರ್ಟಕ ವೃಂದದ  ಅಂ�ಮ ಆ�ಕ್ಪ�ಟ್ 

ಹು�ದ್: �ೂೕಟ�ಾರ (ಗೂರ್ಪ್-�) 

�ೕಮ�ಾ� �ಾರ್��ಾರ: ��ೕರ್ಶಕರು, �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ� 

 

��ೕರ್ಶ�ಾಲಯದ ಅ�ಸೂಚ�-II ಸಂ:�ೂೕಇ:ಆ:�:��5:191:18-19 ��ಾಂಕ: 29-01-2019 ರ�ಲ್ �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ�ಯ �ೂೕಟ�ಾರ ವೃಂದದ 

ಕ�ಾಯ್ಣ ಕ�ಾರ್ಟಕ ವೃಂದದ� 128 ಹು�ದ್ಗಳನುನ್ �ೕರ �ೕಮ�ಾ� ಮೂಲಕ ಭ�ರ್ �ಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅ�ಸೂಚ�ಯ ��ಾಂಕ:05.08.2022ರಂದು �ಾ�ಾಕ್�ಕ 

ಆ�ಕ್ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕ��, ಸದ� ಆ�ಕ್ಪ�ಟ್ಯ ಕು�ತಂ� ಆ�ೕಪ�ಗ�ೕ�ಾದರೂ ಇದದ್�ಲ್ ಅ�ಸೂಚ� �ೂರ��ದ 01 �ಂಗಳ ಒಳ�ಾ� ಆ�ೕಪ�ಗಳನುನ್ 

ಸ�ಲ್ಸುವಂ�  ಸೂ�ಸ�ಾ�ತುತ್.   

ಅದರಂ� �ವ್ೕಕೃತ�ಾದ ಆ�ೕಪ�ಗಳನುನ್  ಕೂಲಂಕಷ�ಾ� ಪ��ೕ��, 128 ಹು�ದ್ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅಹರ್ ಅಭಯ್�ರ್ಗಳ ಅಂ�ಮ ಆ�ಕ್ಪ�ಟ್ಯ 

ಅನುಬಂಧ-IIನುನ್  ಇ�ಾ�ಾ �ಬ್-�ೖಟ್: https://horticulturedir.karnataka.gov.in ನ�ಲ್ ಪರ್ಕ�ಸ�ಾ��. 
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ಅನುಬಂಧ-II 
�ೖ�ಾರ್�ಾದ್  ಕ�ಾರ್ಟಕ (ಕ�ಾಯ್ಣ ಕ�ಾರ್ಟಕ) ವೃಂದದ  �ೂೕಟ�ಾರರ ಅಂ�ಮ ಆ�ಕ್ಪ�ಟ್ 

 

ಕರ್. ಸಂ ಅ�ರ್ ಸಂ�ಯ್ ಅಭಯ್�ರ್ಯ �ಸರು ಮತುತ್ ��ಾಸ �ಂಗ ಜನಮ್ ��ಾಂಕ 
ಒಟುಟ್ �ೕ. 
ಅಂಕಗಳು 

ಆ�ಕ್�ಾದ 
�ವರ 

1 2 3 4 5 8 9 

1.  RPC500682 ಶಕುಂತ�ಾ,                           ತಂ:  
ಅಮೃತ್ ಸುರು�ಾ�                ಅಫಜಲ್ 
ಪ�ರ ಆದಶರ್ ನಗರ(��ೕ) ಅಫಜಲ್ಪ�ರ 
(�ಾ) ಕಲಬುರ� �-585301 

�ಂ 01.05.1996 88.18 �ಾ-ಮ 

2.  RPC500367 
ಸ�ನ್                             �ೌರಬ್ 
(��ೕ),  ಅಫಜಲ್ ಪ�ರ (�ಾ)     ಕಲಬುರ� 
�-585301 

ಗಂ 14.08.1996 85.25 �ಾ-ಕ.�ಾ 

3.  RPC500087 

�ಜಗುಣ �.ಎಂ                                 
ತಂ: ಪರ್�ಾಶ,              
�ಾ�ಾಪ�ರ (��ೕ) �ೂಟೂಟ್ರು (�ಾ)      
ಬ�ಾಳ್� ��ಲ್.-583134 

ಗಂ 20.05.1996 84.84 �ಾ-ಕ.�ಾ 
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4.  RPC500597 

ಅ��ಾಷ್  
�ನ್  �ಾಜ �.1/11/1128/444/1 
ಕುಲುಸುಂ� ಎ��ಾ,�ೕವರು 
�ಾ�ೂೕ�,�ಾಂಪ�ರ �ೂೕಡ್,�ಾಯಚೂರು-
584101 

ಪ�ರುಷ 29.03.1992 84.68 �ಾ-ಕ.�ಾ 

5.  RPC500588 

�ೕಣುಕಪಪ್                                       
ತಂ: ಕ�ಬಸಪಪ್ಜುಂಜ ಬಂ��ಾಳ,  
�ೂಂ��ಾಳ(��ೕ) ಯಲಬು�ಾರ್ 
(�ಾ)�ೂಪಪ್ಳ ��ಲ್-583232 

ಗಂ 22.05.1989 83.89 �ಾ-�ಾರ್ 

6.  RPC500493 

ಬುಳಳ್ನ �ೌಡರ  ಶೃ�               D/o 
ಕೃಷಣ್ಪಪ್ �.�. ನಂ47C/A 
�ಲಲ್ಕುದು�1.  �ಲಲ್ಕುದ� (��ೕ) 
ಹಗ��ೂಮಮ್ನಹ�ಳ್(�ಾ),ಬ�ಾಳ್� (�)-
583220 

�ಂ 30.04.1995 83.50 �ಾ-ಮ 

7.  RPC500360 
ಬಸವಂತ�ಾಯ                       ತಡಕಲ್ 
(��ೕ) ,ಆಳಂದ (�ಾ)  
ಕಲಬುರ� �-585302 

ಗಂ 16.09.1994 83.43 �ಾ-�ಾರ್ 

8.  RPC500073 

ಗಂಗಮಮ್ ಯಲಲ್ಪಪ್ ಅಡವ�ಳ್ 
 W/O �ಂಕ�ೕಶ್ ಮುರು�ಾಪ�ರ  
�ಾಜೂರು(��ೕ),ಕುಕನೂರು (�ಾ) �ೂಪಪ್ಳ 
��ಲ್-583236 

�ಂ 07.06.1993 82.94 �ಾ-ಮ 
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9.  RPC500420 

ಅಂ�ಾ�ಾಸ್                  
ತಂ:ಯಶವಂತ�ಾಯ ಮರ�ಾ  ಮಲಗನ್ 
ಕಲಗು�ರ್ (��ೕ)��ಾತ್ಪ�ರ(�ಾ)ಕಲಬುರ� 
(�)-585312 

ಗಂ 05.05.1998 82.76 �ಾ-�ಾರ್ 

10.  RPC500858 
�ರ್ೕ�ೕ�,                               ಕಜರ್� 
(��ೕ), ಅಫಜಲ್ ಪ�ರ (�ಾ)      ಕಲಬುರ� 
�-585217 

�ಂ 25.12.1989 82.75 �ಾ-ಮ 

11.  RPC500836 

ಶರಣಪಪ್ ಕ�ಬಸಪಪ್                 ಜುಂಜ 
ಬಂ��ಾಳ,  �ೂಂ��ಾಳ(��ೕ) 
ಯಲಬು�ಾರ್ (�ಾ)�ೂಪಪ್ಳ ��ಲ್-
583232 

ಗಂ 12.06.1993 82.31 �ಾ-�ಾರ್ 

12.  RPC500082 
ಪರ್�ೕಣ ಎ.ಎಂ                            s/o 
ಮ�ಾಂ�ೕಶ ಬ�ಳ್ೕಕ�ಟ್ ,ಹರಕ�ಾ�, 
ಕೂ�ಲ್�(�ಾ), ಬ�ಾಳ್� (�)-583126 

ಗಂ 25.05.1996 82.19 �ಾ-�ಾರ್ 

13.  RPC500988 
ಅಕಷ್�ಾ                                      
��ಲಕಪ�ಲ್ (��ೕ) �ಂ�ೂೕ�(�ಾ) 
ಕಲಬುರ� (�)-585305 

�ಂ 30.09.1996 81.87 �ಾ-ಮ 

14.  RPC500722 
ಮ�ಲ್�ಾಜುರ್ನ �ೕ�                  
ಉಡುಚನ ಹ�ಟ್ (��)ಅಫಜಲ್ ಪ�ರ (�ಾ)      
ಕಲಬುರ� �-585217 

ಗಂ 04.03.1992 81.86 �ಾ-�ಾರ್ 
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15.  RPC500602 
ಮ�ಾನಂದ                             
ಇ�ಾಮ�ಾದ್ ಅಸೂತ್ರ್ (��ೕ)   �ೕದರ್ 
(�)-585403 

�ಂ 02.04.1988 81.67 �ಾ-ಮ 

16.  RPC500490 
 ಮ�ತ 
 ನಂ-999  1                   ಮು�ಬ್(��ೕ) 
ಬಸವಕಲಯ್ಣ(�ಾ) �ೕದರ್(�)-585437 

�ಂ 08.10.1995 81.06 �ಾ-ಮ 

17.  RPC500599 

 ರೂಪ ಕಂ���                         W/O 
ಅಳಳ್�ಳ್ ಪರ�ೕಶ ತುಂ�ನ�� 
��ೕಹಡಗ�(��ೕ) ಹೂ�ನ 
ಹಡಗ�(�ಾ),ಬ�ಾಳ್� (�)-583126 

�ಂ 03.05.1994 80.90 �ಾ-ಮ 

18.  RPC500172 

ಅಕಷ್�ಾ                                      
D/O ಚಂದರ್ಪಪ್ �ೂೕಟುರ್ ನಂ2.106 
�ಾಮ ಮಂ�ರ ಹ�ತ್ರ �ಣರ್ ,�ಣರ್(��ೕ), 
ಹುಮ�ಾ�ಾದ್(�ಾ)   �ೕದರ್(�)-
585227 

�ಂ 01.06.1997 80.85 �ಾ-ಮ 

19.  RPC500608 
ಸು�ೕ�ಾ                                              
w/o ಜಯ�ೕಲ್ �. ಬಲ� ಕುರುಬ�ಲ� 
(��ೕ) �ಾ�ಕ್(�ಾ),�ೕದರ್(�)-585328  

�ಂ 01.06.1991 80.70 �ಾ-ಮ 
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20.  RPC500674 
ಅಂ��ಾ                                    
ಚಂದರ್ಂಪ�ಳ್ೕ (��ೕ) �ಂ�ೂೕ� (�ಾ) 
ಕಲಬುರ� (�)-585307 

�ಂ 05.04.1998 80.69 �ಾ-ಮ 

21.  RPC500399 
ಸು�ಾಕರ                                      
�ದರ�ಡ್    �ತಕನಪ �ಳ್(��ೕ) 
�ೕಡಂ(�ಾ) ಕಲಬುರ� (�)-585222 

ಗಂ 17.07.1991 80.66 �ಾ-�ಾರ್ 

22.  RPC500045 

ಬಸವ�ಾಜ                                          
�ಾಕೂರ್ �ಾಯ್ಂಪ್ ಕಂ�ಾರ �ಾಮಡ 
�ೕವ�ರ್ ��ೕಜ್ (��ೕ)ಸುರಪ�ರ (�ಾ) 
�ಾದ�� (�)-585309 

ಗಂ 04.08.1986 80.60 �ಾ-�ಾರ್ 

23.  RPC500245 
ಯ�ಪ್ �ೂನೂನ್ರು �ಾವ್�                      
s/o  ಯ�ಪ್ �ಾರಣಣ್ ಕುಂತನ�ಾಳ್ 
ಯ�ಪ್ (��ೕ) ಬ�ಾಳ್�(�ಾ)(�)-583111 

ಗಂ 06.07.1989 80.56 �ಾ-�ಾರ್ 

24.  RPC500679 

ರೂಪ �ೂೕಣದ                       
   w/o �ವಪಪ್ �ಾಂತ�� �ೂೕಟ�ಾ�� 
ತರ�ೕ� �ೕಂದರ್ ಮು��ಾ�ಾದ್ �ೂಪಪ್ಳ 
(�)-583233 

�ಂ 20.08.1994 80.54 �ಾ-ಮ 

25.  RPC500626 
ಅ��ಾಶ್                                   
s/o ಬಸವ�ಾಜ್ �ಾಸನೂರ್ �ೂನನ್ (��ೕ) 
�ೕವ�ರ್(�ಾ) ಕಲಬುರ�(�)-585310 

ಗಂ 29.07.1993 80.53 �ಾ-�ಾರ್ 
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26.  RPC500301 

 �.�ಾಘ�ೕಂದರ್                        
s/o �ಾ�ಾ�ಾ� �ಾಡ್ರ್ ನಂ-03 ಸ�ಾರ್�  
�ಾ� ಹ�ತ್ರ �ದದ್ಮಮ್ನಹ�ಳ್  (��ೕ)  
ಕುರು�ೂೕಡು (�ಾ) ಬ�ಾಳ್� (�) 

ಗಂ 21.06.1993 80.51 �ಾ-�ಾರ್ 

27.  RPC500879 

 ಮಂಜು�ಾಥ್ �ಾಮ�ೂಂಡ           s/o 
ಮ�ಲ್�ಾಜುರ್ನ �ಾಮ�ೂಂಡ ನಂ.35 160 
ಘಟಟ್ರ�  �ೂೕಡ್, �ೂಸ �ವ�ಂ�ೕಶವ್ರ 
�ಾ�  ಹ�ತ್ರ , ಎಂ,� ನಗರ ಅಫಜಲ್ ಪ�ರ 
(�ಾ)      ಕಲಬುರ� �-585217  

ಗಂ 15.08.1998 80.47 �ಾ-ಇ 

28.  RPC500063 

ಅ�ವ್�                                                   
ತಂ. �ೂಡಡ್ಪಪ್ ಸು�ಾ�                          
�ೕರ �ೂೕ�, ��ೕ ಮ�ಾನ್ಪ�ರ(��ೕ), 
ಕುಷಠ್�(�ಾ)�ೂಪಪ್ಳ(�)-583277 

�ಂ 26.02.1998 80.12 �ಾ-ಮ 

29.  RPC500290 
��ಾಯ್�ರ್ೕ                                 
ಗಣಮೂರು (��ೕ) ಯರಮರಸ್ �ಾಯ್ಂಪ್
,�ಾಯಚೂರು(�ಾ)(�)-584135 

�ಂ 05.06.1997 80.04 �ಾ-ಮ 

30.  RPC500547 

ಪರ್�ೕಪ್                                   
  ತಂ. �ಾಬಣಣ್ �ಾಯಕ�ಾಡ 
ತ�ೂೕಲ(��ೕ) ಅಳಂದ (�ಾ) 
ಕಲಬುರ�(�)-585314 

ಗಂ 12.06.1995 79.76 �ಾ-ಇ 
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31.  RPC500220 

�ೕ�ೕಶ್ ತಂ�  
ಹನುಮಂತಪಪ್ 
ಅ�ಾಜಪ�ರು, ಜುಲುಮ�ೕರ (��ೕ) 
�ಾಯಚೂರು(�ಾ)(�)-584133 

ಪ�ರುಷ 01.06.1992 79.69 �ಾ-ಇ 

32.  RPC500823 

�ೖ�ಾಸ್                                         
ತಂ. ಧೂಳಪಪ್        ಹೂ�ಾರ್ ಹ�ಳ್�ೕಡ 
�., ಹುಮ�ಾ�ಾದ್(�ಾ), �ೕದರ್(�)-
585414  

ಗಂ 10.08.1996 79.66 �ಾ-ಇ 

33.  RPC500071 

ಚನನ್ಬಸವನ�ೌಡ                        ತಂ. 
ಬಸವನ�ೌಡ �.     �ೕ� �ಾರ್ಮ(��ೕ) 
ಹಗ��ೂಮಮ್ನಹ�ಳ್(�ಾ) ಬ�ಾ� (�)-
583220 

ಗಂ 21.05.1996 79.66 �ಾ-�ಾರ್ 

34.  RPC500882 

ಫ��ಾಜ ಯು.�                                         
ತಂ. ಬಸಯಯ್ ಯು.ಎಂ. ನಂ-3 
�ೂೕಳಹ�ಳ್(��ೕ) ಕೂಡಲ್�(�ಾ), 
ಬ�ಾಳ್�(�)-583136 

ಗಂ 01.05.1991 79.62 �ಾ-�ಾರ್ 

35.  RPC500465 

 ಸುಮಂಗಲ                               C/O  
ಬಸಮಮ್ �ೂೕ�ಾ��ಟ್        ನಂ-10 3 
27, ಮ�ಾತ್ಲ್ �ೕ� �ೕಲಕಂ�ೕಶವ್ರ 
�ೕವ�ಾಥ್ನದ ಹ�ತ್ರ �ಾಯಚೂರು-
584101  

�ಂ 20.10.1986 79.36 �ಾ-ಮ 
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36.  RPC500432 

�ಟ್ೕಫನ್                                         
ತಂ. �ಾರ್�ಸ್ಸ್  �ೕಗಂಪ�ರ್ �ೕ�  ಸ�ಾರ್� 
�ಾ�ಟ್ಲ್ ಹ�ತ್ರ  ಮುದಗಲ್ , 
�ಂಗಸಗೂರು(�ಾ)  �ಾಯಚೂರು(�)-
584125 

ಗಂ 01.06.1993 79.35 �ಾ-ಇ 

37.  RPC500855 
 ರ�ಕು�ಾರ  
 ತಂ. �ರ್ೕಮಂತ ��ಾ�ಾರ  �ೂಣಣ್ (��ೕ) 
�ೕವ�ರ್ (�ಾ) ಕಲಬುರ� (�)-585310 

ಗಂ 01.04.1997 79.34 �ಾ-�ಾರ್ 

38.  RPC500545 
ಬಗ�ೕ�ೂೕ�ಪಪ್                     
�ೕರ�ೂೕರನಹ �ಳ್  (��ೕ)                  
�ಾಗ�ೕ ಬ�ಾಪ�ರ ,ಬ�ಾಳ್�(�)-583219 

ಗಂ 01.06.1991 79.33 �ಾ-�ಾರ್ 

39.  RPC500238 

�ಾಂದ� �.  
�ೂೕಂ ಮಹಮಮ್ದ್ ರ�ೕಕ್  ನಂ.194 
ಬ�ಾಳ್� ರ�ತ್,ಕೃ�ಾಣ್ ನಗರ ಅಂ�, 
ಸಂಡೂರು (�ಾ) ಬ�ಾಳ್�(�)-583119 

�ಂ 22.2.1992 79.31 �ಾ-ಮ 

40.  RPC500470 

ಲಕಷ್ಮ್ವವ್     
ತಂ. ಶರಣಪಪ್ ಕ�ಾಣ್ಲ್ 
��ಮ�ಾಣ್ಪ�ರ(��ೕ)  ಕುಷಟ್� 
(�ಾ),�ೂಪಪ್ಳ (�)-583277 

�ಂ 03.06.1995 79.19 �ಾ-ಮ 

41.  RPC500961 
�ಾಗ�ಾಜ                                 
ತಂ.�ೕವಣ�ದದ್ಪಪ್  �ೂಣಣ್ (��ೕ) 
�ೕವ�ರ್ (�ಾ) ಕಲಬುರ� (�)-585310 

ಗಂ 01.06.1992 79.11 �ಾ-�ಾರ್ 
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42.  RPC500620 

ಯ�ೕಶ  ಎ.ಎಂ .ಎ                      
  ತಂ.  �ೂಟರ್ಯಯ್ ಎ.ಎಂ .ಎ   ಕ 
ಯಯ್ನಹ�ಳ್  �ಾರ್ಮ, �ೂಟೂಟ್ರು (�ಾ) 
ಬ�ಾಳ್�(�)-583134 

ಗಂ 27.10.1995 79.08 �ಾ-ಇ 

43.  RPC500615 

�ವಮಮ್  ಸು�ೕ�ಾರ್                         
ತಂ. ಕನಕಪಪ್ ಸು�ೕ�ಾರ್ �ರಮ�ಾನ್ಪ�ರ 
(��ೕ) ಕುಷಟ್� (�ಾ) �ೂಪಪ್ಳ(�)-
583277 

�ಂ 22.12.1994 78.98 �ಾ-ಮ 

44.  RPC500777 

�ೂೕ�ಾ �ೌಡರ                                      
ತಂ. ಹನುಮಪಪ್ �ೌಡರ  �ಾ�ೕ�ೂಪಪ್, 
ಕುಕನೂರು  ಯಲಬು�ಾರ್(�ಾ) 
�ೂಪಪ್ಳ(�)-583232 

�ಂ 04.07.1994 78.93 �ಾ-ಮ 

45.  RPC500252 

ಶರ್ವಣಕು�ಾರ                                 
ತಂ. �ರ್ೕಮಂತ �ೂೕಳನೂರು  
�ೕವಣ��ದ್ೕಶವ್ರ �ಾ�ೂೕ� �.ಇ.ಓ 
ಆ�ೕಸ್ ರ�ತ್ ಅಫಜಲ್ ಪ�ರ (�ಾ) 
ಕಲಬುರ� �-585301 

ಗಂ 26.06.1994 78.92 �ಾ-ಇ 

46.  RPC500004 

ಶ�ಕು�ಾರ್                               
ತಂ.ಗುರುಬಸಯಯ್ ��ೕಮಠ ��ೕ 
ಮ�ಾನ್ಪ�ರ(��ೕ), 
ಕುಷಠ್�(�ಾ)�ೂಪಪ್ಳ(�)-583277 

ಗಂ 17.06.1991 78.89 �ಾ-ಇ 
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47.  RPC500037 

�ೕ�ಾ                                       
ತಂ.�ಾ�ಪಪ್ ಹ�ಜನ   ನಂ.2 ಸ�ಾರ್� 
�ಾರ್ಥ�ಕ �ಾ� ಹ�ತ್ರ, �ೂಸಹ�ಳ್ ಅಂ� 
�ೂಪಪ್ಳ(�ಾ)(�)-583234 

�ಂ 06.01.1997 78.84 �ಾ-ಮ 

48.  RPC500091 

�ೂಯ್ೕ�    
ತಂ. ��ಾನಂದ �ಾ�ಾಪ�ರ   ಬಸವ�ಾಜ 
�ಾ�ೕಸ್ ಹ�ತ್ರ  ��ಗ್ನ ಓ� 
ಕುಷಠ್�(�ಾ)�ೂಪಪ್ಳ(�)-583277 

�ಂ 05.08.1997 78.77 �ಾ-ಮ 

49.  RPC500510 
ಸು�ೕ�ಾ                                      
ಚಂದರ್ಂಪ�ಳ್ೕ (��ೕ) �ಂ�ೂೕ� (�ಾ) 
ಕಲಬುರ� (�)-585307                                   

�ಂ 05.12.1998 78.73 �ಾ-ಇ 

50.  RPC500104 

ಅಮರ್ ಮದುಗ�                                    
ತಂ. ಗುಂಡಪಪ್ ಮದುಗ�  ಲಕಕ್ನ್ �ಾವ್ 
(��ೕ) �ಾ�ಕ್ೕ (�ಾ೦ �ೕದರ್(�)-
585411 

ಗಂ 07.07.1996 78.50 �ಾ-ಇ 

51.  RPC500407 
ಆನಂದಪಪ್ �.                                         
ತಂ. ಹನುಮಂತಪಪ್ �. ಚ�ನ್ ಹ�ಳ್(��ೕ) 
ಹರಪನಹ�ಳ್ (�ಾ) ಬ�ಾಳ್�(�)-583125 

ಗಂ 01.07.1991 78.37 �ಾ-ಇ 
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52.  RPC500809 

�ರ್ೕ�ೖಲ                                         
ತಂ. �ರ್ೕ �ೖಲ ಮಲಲ್ಪಪ್ ನಂ6/97 
ಅಂ�ೕ�ಾ� ಮ�ಲ್�ಾಜುರ್ನ �ೕವ�ಾಥ್ನ 
ದಂ�ೕ ಗ�ಲ್ ಅಫಜಲ್ ಪ�ರ (�ಾ) ಕಲಬುರ� 
�-585301 

ಗಂ 01.06.1981 78.31 3�-�ಾ.�ೖ-ಇ 

53.  RPC500423 

�ೕಣುಕ                                          
�ೂೕಂ ಅಮೃತ್ , �ೂಬೂಬ್ರು(��ೕ)  
ಅಫಜಲ್ ಪ�ರ (�ಾ) ಕಲಬುರ� �-
585301     

�ಂ 03.08.1993 78.30 �ಾ-�ಾ.�ೖ-ಇ 

54.  RPC500461 

ಸಂ�ೂೕಷ್                                       
ತಂ. ��ಂಗ�ಗಪಪ್ ಪ��ಾ� �ೖಸೂಕ್ಲ್ 
ಹ�ತ್ರ��ೕ ಮ�ಾನ್ಪ�ರ(��ೕ), 
ಕುಷಠ್�(�ಾ)�ೂಪಪ್ಳ(�)-583277 

ಗಂ 15.05.1998 78.24 �ಾ-�ಾ.�ೖ-ಇ 

55.  RPC500757 
�ಾ�ಾ�ಾಬ್ ಮ�ಲ್�ಾಜುರ್ನ ದ�ೕ�ಾರ್ 
ಅಫಜಲ್ ಪ�ರ (�ಾ) ಕಲಬುರ� �-
585301     

ಗಂ 15.02.1998 78.19 �ಾ-�ಾ.�ೖ-ಇ 

56.  RPC500191 

�ೕವನ್ ಕು�ಾರ್   ತಂ. ಮ��ಂಗಪಪ್ 
�ೂಸಮ� �ಜಜ್ನಹ �ಳ್, 
�ೕರನಹ�ಳ್(��)�ೕಡಂ (�ಾ) 
ಕಲಬುರ�(�)585317 

ಗಂ 01.05.1992 78.04 �ಾ-�ಾ.�ೖ-ಇ 
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57.  RPC500810 

�ರ್�ಾಂಕ                                  
ತಂ.ಬಸವ�ಾಜು �ಗದಂಪ�ಲ್  
ಚಂದರ್ಂಪ�ಳ್(��ೕ) �ಂ�ೂೕಳ(�ಾ) 
ಕಲಬುರ�(�)-585307 

�ಂ 15.11.1995 78.03 �ಾ-�ಾ.�ೖ-ಇ 

58.  RPC500514 

�ೕತನ��ಡ್  �.                                 
ತಂ ಮ�ಲ್�ಾಜುರ್ನ��ಡ್ � 1/116 
,�ೌಡರ�ೂೕ�,�ಾಗರ�ಾಳ(��ೕ) 
�ರಗುಪಪ್(�ಾ)ಬ�ಾಳ್�(�)-583114 

ಗಂ 19.06.1995 77.79 �ಾ-�ಾ.�ೖ-ಇ 

59.  RPC500625 

 ಸು�ಾತ                                    
ಅಂಗನ�ಾ� ಸೂಕ್ಲ್ ಹ�ತ್ರ ,��ಾಮ್ಪ�ರ 
(��ೕ) ರಂಗಮ್ �ೕಟ್  
ಸುರಪ�ರ(�ಾ)�ಾದ��(�)-585220 

�ಂ 23.07.1994 77.65 �ಾ-�ಾ.�ೖ-ಇ 

60.  RPC500519 

ಉ�ಜ್� ಪಂಪಣಣ್                              
ತಂ. ಉ�ಜ್� �ಾಗಪಪ್ ಅಲಬೂರು  
(��ೕ)�ೂಟೂಟ್ರು(�ಾ) ಬ�ಾಳ್�(�)-
583220 

ಗಂ 25.06.1985 77.48 2ಎ-ಕ.�ಾ 

61.  RPC500913 

ರಂ��ಾ                                     
ತಂ.ಹಣಮಂತ                           
�ಾ�ನಸೂರ ,�ೕಡಸೂರ(��ೕ) ��ಾತ್ಪ�ರ 
(�ಾ) ಕಲಬುರ� (�)-585322  

�ಂ 04.05.1995 77.46 ಪ.�ಾ.-ಮ 
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62.  RPC500617 
ಅ�ರ್�ಾ  ಎನ್. ಎಸ್                      
�ಾ�ಾ �ೂಸಹ�ಳ್ �ಾರ್ಮ, ಸ�ಾರ್� ಆಸಪ್�ರ್ 
ಹ�ತ್ರ ಕೂ�ಲ್�  (�ಾ) ಬ�ಾಳ್�(�)                    

�ಂ 06.12.1988 77.26 2ಎ-ಮ 

63.  RPC500656 
ಸಂಗಯಯ್ ಗುರಯಯ್ ಮಠಪ�                
ಅಳ� �(��ೕ) ಅಫಜಲ್ ಪ�ರ (�ಾ) 
ಕಲಬುರ� �-585301     

ಗಂ 01.06.1989 77.23 �ಾ-�ೕ.�.ಆ 

64.  RPC500807 
�ವಶಂಕರ್                           
ಮುಂಡರ�(��ೕ)  ,�ೕವದುಗರ್(�ಾ) 
�ಾಯಚೂರು (�)- 584116 

ಗಂ 18.07.1994 77.10 �ಾ-�ೕ.�.ಆ 

65.  RPC500695 
ಗ�ೕಶ್                                       
ಜಂ�(��ೕ) �ಾ�ಕ್(�ಾ), �ೕದರ್ (�)-
585413 

ಗಂ 13.051995 77.06 3�-�ಾರ್ 

66.  RPC500516 
ಮ�ೂೕಹರ                                
�ಾಯಚೂರು(�ಾ)( �)-584135 

ಗಂ 05.06.1997 76.89 ಪ.ಪಂ/�ಾರ್ 

67.  RPC500611 

��ಾಯಕ �                                
ತಂ.�ಸಟ್ಪಪ್ �ಂಚಟನಹ�ಳ್ ನಂ�ಬಂ� 
ಹಗ��ೂಮಮ್ನಹ�ಳ್ (��ೕ)      
ಬ�ಾಳ್�(�ಾ)(�)-583222 

ಗಂ 10.05.1997 76.73 2ಎ-�ಾರ್ 
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68.  RPC500791 
��ಾಯ್ �. ತಂ. ��ಪ್ೕ�ಾವ್� ಎನ್. 
ಹು�ಮ್ �ಾರ್ಮ (��ೕ) ಕೂ�ಲ್� (�ಾ), 
ಬ�ಾಳ್� (�)-583218 

�ಂ 29.07.1995 76.72 2ಎ-ಮ 

69.  RPC500379 
 ಚನನ್ಬಸವ                                                 
ತಂ. ಕ�ಯಪಪ್  ಹ�ಾಪ�ರ (��ೕ)  �ಾ�ವ್ 
(�ಾ) �ಾಯಚೂರು(�)-584120 

ಗಂ 10.11.1989 76.65 ಪ.�ಾ-ಕ.�ಾ 

70.  RPC500133 
��ಾನಂದ  
ಹ�ಾರ್ಲ (��ೕ) �ೕವ�ರ್(�ಾ)  
ಕಲಬುರ�(�)-585310 

ಗಂ 12.06.1993 76.49 2ಎ-�ಾರ್ 

71.  RPC500181 

 �ರ್�ೕತರ್ �  
ತಂ.ಓಬಣಣ್ �.�. 
ಜು�ಮ್ೕಬನಹ�ಳ್(�ಾರ್)(��ೕ) ಕೂ�ಲ್� 
(�ಾ), ಬ�ಾಳ್� (�)-583126 

ಗಂ 10.06.1996 76.35 ಪ.�ಾ-�ಾರ್ 

72.  RPC500749 

ಅ��ಾ  ಎಂ ಉ�ಾಪ್ರ                    
ತಂ.ಮ�ಯಪಪ್ ಉ�ಾಪ್ರ C/O ಬಸವ�ಾಜ 
ಯ�ಗರ ಸುನಗರ �ಾ� ಹ�ತ್ರ �ೌ� 
�ಾನಗಲ್ �ೂಪಪ್ಳ-583231 

�ಂ 07.07.1997 76.30 ಪರ್-1/�ಾ.�ೖ-ಇ 

73.  RPC500267 
�ಹ�ಾಜ್ ರ��ಾಬ್  
�ೂೕ�ಮ� (��ೕ) ಕನಕ��(�ಾ) 
�ೂಪಪ್ಳ(�)584119 

ಗಂ 31.05.1996 76.29 2�-�ಾರ್  
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74.  RPC500274 

�ರ್�ೕ�  �.ಎಸ್                             
ತಂ. �ೂೕಮ�ೕಖರಪಪ್ �. 
ಜು�ಮ್ಬನಹ�ಳ್ (��ೕ) 
ಕೂ�ಲ್�(�ಾ)ಬ�ಾಳ್� (�)-583126 

�ಂ 01.08.1994 76.22 2ಎ-ಮ 

75.  RPC500646 

ಎ��ಾಸ್ ಅಹಮದ್                         
ತಂ. ಅಬುದ್ಲ್ ವ�ೕದ್ �ೂೕಟ್ರ್ �ಾಬ್ , 
ಕುಂ�ಾರ �ೕ� �ಾಡ್ರ್ ನಂ.7 
ಮ�ಕ್(��ೕ)(�ಾ) �ಾಯಚೂರು(�) 

ಗಂ 10.06.1988 76.03 2�-�ಾ.�ೖ-ಇ 

76.  RPC500101 

ರ�ೕಶ್ ಎಂ.                                  
ಮ� ನಂ.21 �ಾಜ�ಾಳ, ನವ� (��ೕ)  
ಹೂ�ನ ಹಡಗ�(�ಾ),ಬ�ಾಳ್� (�)-
583129 

ಗಂ 01.06.1986 75.90 2ಎ-�ಾರ್ 

77.  RPC500738 
�ೕಥರ್ಪ�ಮಳ                              
ಅ��ೕರ �.(��ೕ) �ಾದ�� -585202 

�ಂ 08.05.1997 75.62 ಪ.�ಾ.-ಮ 

78.  RPC500386 
�ಾಂತಕು�ಾರ್                          
�ೂಸಹ�ಳ್ �ಂತಕುಂತ(��ೕ)(�ಾ) 
�ಾದ��(�)-585214 

ಗಂ 15.08.1995 75.54 ಪ.�ಾ-�ಾರ್ 

79.  RPC500150 
ತುಳ�                       ಹ�ಜನ�ಾಡ 
,�ಂ�ೂೕ�(��ೕ)(�ಾ) ಕಲಬುರ�-
585307 

�ಂ 11.08.1998 75.31 ಪ.�ಾ-ಮ 
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80.  RPC500439 
ಅ��ೕಕ್ �ೕ�ರ್                         
ಕಲಬುರ� ��ೕಸ್ಟ್ ಆ�ೕಸ್-585301 

ಗಂ 20.05.1997 75.16 2ಎ-�ಾರ್ 

81.  RPC500897 
 ಫ�ಕ್ೕರಪಪ್ ಎನ್.                                   
ತಂ. ಕ�ಬಸಪಪ್ ಎನ್  ಅಲಡಹ�ಳ್(��ೕ) 
ಹರಪನಹ�ಳ್ (�ಾ) ಬ�ಾಳ್�(�)-583127 

ಗಂ 22.04.1989 74.99 2ಎ-�ಾರ್ 

82.  RPC500187 

 �ೌ�ೕಶ್ �.                                              
ತಂ. ಓಬಣಣ್ �. ಜುಮಮ್�ೂಮಮ್ನಹ�ಳ್ 
�ಾರ್ಮ ಕೂ�ಲ್� (�ಾ)ಬ�ಾಳ್�(�)-
583126 

ಗಂ 10.09.1997 74.94 �ಾ-ಅಂ-ದೃ.�ಾ 

83.  RPC500165 

 ಮ�ಾಂ�ೕಶ್   ಹದ�                                   
ತಂ. ಸೂಯರ್�ಾಂತ್ ಹದ� �ಾಶಲ್(��ೕ) 
ಅಫಜಲ್ ಪ�ರ (�ಾ) ಕಲಬುರ� �-
585217 

ಗಂ 15.04.1999 74.92 2ಎ-�ಾರ್ 

84.  RPC500691 
 ಶಂಕರ�ೌಡ ತನಕನಕಲ್                             
ತಂ ಹನುಮ�ೌಡ ತನಕನಕಲ್         
�ೕ��ೕರ್(��ೕ) �ೂಪಪ್ಳ -583237 

ಗಂ 12.03.1994 74.66 2ಎ-�ಾರ್ 

85.  RPC500284 

ಶರಣಪಪ್ �ೂಪಪ್ದ                            
ತಂ. ಈಶಪಪ್ �ೂಪಪ್ದ , ನರ�ಾಪ�ರ           
ಮುರ� (��ೕ)  ಯಲುಬ್�ಾರ್(�ಾ)  
�ೂಪಪ್ಳ(�)-583237 

ಗಂ 01.06.1996 74.63 2ಎ-ಇ 
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86.  RPC500349 
 ಸೂಯರ್�ಾಂತ್                           
�ಾದಬೂಲ್ (��ೕ)  ��ಾತ್ಪ�ರ(�ಾ) 
ಕಲಬುರ�(�)-585317 

ಗಂ 01.07.1990 74.43 ಪ.�ಾ-�ಾರ್ 

87.  RPC500209 
 ಎಂ. ಹ�ೕ�ಾ�ಾನು   
2�ೕ �ಾಡ್ರ್  ��ೕಹಡಗ�(��ೕ)ಹೂ�ನ 
ಹಡಗ�(�ಾ),ಬ�ಾಳ್� (�)-583126                                   

�ಂ 01.12.1995 74.30 2�-ಮ 

88.  RPC500829 
ಬಸವ�ಾಜ                                
��ೕ��ನ್ ,  �ೂೕರಣ��ನ್(��ೕ) �ಾ�ವ್ 
(�ಾ)  �ಾಯಚೂರು (�)-584120 

ಗಂ 13.07.1994 74.24 2ಎ-ಇ 

89.  RPC500476 

�ವಕು�ಾರ್ �                           
ತಂ.ಕಲಲ್ಪಪ್ �.                             
�ಲುಕ್ದು� 2�ೕ �ಾರ್ಮ �ೂೕಗ�(��ೕ) 
ಹಗ��ೂಮಮ್ನಹ �ಳ್(�ಾ)ಬ�ಾಳ್�(�)-
583220 

ಗಂ 01.07.1993 74.21 2ಎ-ಇ 

90.  RPC500936 

�ೕರಪಪ್ �ಾಯ್�                                       
ತಂ. ಅ�ೕಗ�ದದ್ �ಾಯ್�        
�ಾಳು�ಾ�(��ೕ) ಅಫಜಲ್ ಪ�ರ (�ಾ) 
ಕಲಬುರ� �-585301 

ಗಂ 05.01.1994 74.17 2ಎ-ಇ 
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91.  RPC500789 

�ನಯ                                          
ತಂ. �ಾ�ಾಯಣ 14/2/706 �ಂಗಸಗೂರು 
ರ�ತ್ ಹನು�ಾನ್ �ೕವ�ಾಥ್ನದ ಹ�ತ್ರ 
ಅ�ಕ್�ಾಳ್, �ಾಯಚೂರು(�ಾ) (�)-
584102 

ಗಂ 05.01.1992 74.05 2ಎ- �ಾ.�ೖ-ಇ 

92.  RPC500594 
ದುಗರ್ಮಮ್ ತಂ. �ಾ�ಾಪ�ರ(��ೕ) 
�ಾಯಚೂರು(�ಾ)(�)-584104 

�ಂ 20.03.1992 73.70 ಪ.�ಾ-�ಾ.�ೖ-ಇ 

93.  RPC500553 

 ಸು�ಾ ಬಗಲಪಪ್ನವರ                                    
ತಂ. ಮೂಗಪಪ್ .�.     ಕ�ನ್ೕಹ�ಳ್ ಇ�ಟ್� 
(��ೕ)ಹಗ��ೂಮಮ್ನಹ�ಳ್(�ಾ) 
ಬ�ಾಳ್�(�)-583220 

�ಂ 10.12.1994 73.63 2ಎ-ಮ 

94.  RPC500675 
�ರ್�ಾಂಕ ,  
ಚಂದರ್ಂಪ�ಳ್(��ೕ) 
�ಂ�ೂೕ�(�ಾ),ಕಲಬುರ�(�)-585307 

�ಂ 10.11.1996 73.56 2ಎ-ಮ 

95.  RPC500901 

ಯಲಲ್ಪಪ್                                      
ತಂ. ಮ�ದ್ಪಪ್ ಲಂ�ಾ�  ಮ�ಾನ್ಪ�ರ, 
�ಾ�ೕ�ೂಪಪ್(��ೕ) �ೂಪಪ್ಳ(�)-
583232 

ಗಂ 01.06.1988 73.46 ಪ.�ಾ-�ಾರ್ 
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96.  RPC500895 

 ಅರು�ಾ ಮೂ�ಮ�                         
ತಂ. ಮ�ಲ್�ಾಜುರ್ನ ಮೂ�ಮ�          
ತಳಕಲ್ �ಾರ್. 
ಯಲಬು�ಾರ್(�ಾ)�ೂಪಪ್ಳ(�)-583238 

�ಂ 06.06.1996 73.38 3ಎ-ಮ 

97.  RPC500329 

 ಕುರುಬರ �ೕ�ಾರ್ವ�                          
ತಂ.ಕುರುಬರ ಹುಲುಗಪಪ್ �ೌಡರ ಓ�, 
ಬಸರ�ೂೕಡು �ಾರ್(��ೕ) 
ಹಗ��ೂಮಮ್ನಹ�ಳ್(�ಾ),ಬ�ಾಳ್�(�)-
583224 

�ಂ 09.05.1997 72.66 2ಎ-ಮ 

98.  RPC500154 

ಬಂಡರ್ಕ�ಳ್  ರೂಪ                             
ತಂ. ಬಂಡರ್ಕ�ಳ್ ಪರಸಪಪ್ 
��ೕಹಡಗ�(��ೕ)ಹೂ�ನ 
ಹಡಗ�(�ಾ),ಬ�ಾಳ್� (�)-583126 

�ಂ 09.05.1995 72.64 2ಎ-ಮ 

99.  RPC500198 
�ಳ�  �ೕ�ಾ                             
�ೂಳಲು (��ೕ)  ಹಡಗ� (�ಾ) 
ಬ�ಾಳ್�(�)-583217 

�ಂ 12.07.1997 72.63 2ಎ-ಮ 

100.  RPC500249 
�ಾವ್ರ�ೕಶ್  
ಆಯಸ್ ಪ�ರ, ನಂ�ೕನಗರ, �ೕದರ್ �ಾ/ 
��ಲ್ 585226 

ಗಂ 6/1/1984 72.49 ಪ.�ಾ-�ಾ.�ೖ-ಇ 

101.  RPC500085 
ಕು�ೕಂದರ್ 
ಚಂದರ್ಂಪ�ಳ್ ಅಂ�, �ಂ�ೂೕ� �ಾ, 
ಕಲಬು�ರ್ ��ಲ್- 585307 

ಗಂ 6/1/1991 71.95 ಪರ್-1-�ಾರ್ 
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102.  RPC500627 

ಪರ್ಸನನ್ಕು�ಾರ್ � 
�ನ್ �ಾಗಪಪ್ � 
827/2, ಬಸ�ೕಶವ್ರ ನಗರ �ಾ�ಸ್ಟ್ 
ಆ�ೕಸ್ �ಂ�ಾಗ, �ೂಟೂಟ್ರು ಅಂ� 
ಕೂಡ�ಲ್ �ಾ, ಬ�ಾಳ್� ��ಲ್- 583134 

ಗಂ 2/2/1992 71.72 3ಎ-�ಾರ್ 

103.  RPC500158 

ದಂ�ಪಪ್ �ಚ್ �ಪಪ್ವವ್ನವರ್ 
�ಾ�ೕ�ೂಂಡನನ್ಹ�ಳ್, ಒಂದ�ೕ �ಾರ್ಮ 
ಅಂ�, ಹಗ��ೂಮಮ್ನಹ�ಳ್ �ಾ, ಬ�ಾಳ್� 
��ಲ್-583212 

ಗಂ 7/20/1991 71.24 ಪ.�ಾ-�ಾರ್ 

104.  RPC500979 
ರ�ೕಶ್  
ಅಳಳ್� ��ೕಸ್ಟ್ ಅಫಜಲ್ ಪ�ರ �ಾ, 
ಕಲಬು�ರ್ ��ಲ್- 585301 

ಗಂ 5/5/1992 71.16 �ಾ-�ೕ.�.ಆ 

105.  RPC500978 
�ೕ�ೕಶ್ 
12 1 360 849 ಜ�ಾಲ್ ನಗರ, 
�ಾಯಚೂರ್-584101 

ಗಂ 6/1/1986 70.42 3ಎ-ಇ 

106.  RPC500358 
ಪ�ಜ 
67, ಹನು�ಾನ್ �ೕವ�ಾಥ್ನದ ಹ�ತ್ರ 
��ಾಯ್ನಗರ, ಕಲಬು�ರ್ - 585103 

�ಂ 3/11/1996 69.61 2ಎ-�ೕ.�.ಆ 

107.  RPC500840 
ಗ��ದದ್ಪಪ್ 
 ತಂ� ಯಮನೂರಪಪ್�ಾದರ್, ಇಂದ�ರ್ 
ಅಂ� �ೂಪಪ್ಳ 583228 

ಗಂ 6/1/1995 69.27 ಪ.�ಾ-�ೕ.�.ಆ 
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108.  RPC500234 

�ೂೕ��ಾ �                              
ತಂ� ಹು�ೕನ್ �ೕರ, 431, ��ೂರ್ೕಲ್ 
ಬಂಕ್ �ಂ�ಾಗ, ಕೃ�ಾಣ್ ನಗರ ಅಂ� 
ಸಂಡೂರ್ �ಾ, ಬ�ಾಳ್� ��ಲ್ 583119 

�ಂ 6/24/1995 68.90 2�-ಮ 

109.  RPC500986 
ಸಂ�ೕಪ್ 
1 11 47 41 ಸಅ� �ಾಬ �ಾ�ೂೕ�, 
�ಾಮಪ�ರ ರ�ತ್, �ಾಯಚೂರ್ 584101 

ಗಂ 10/1/1990 66.82 3ಎ-�ಾ.�ೖ-ಇ 

110.  RPC500760 

ಈಶವ್ರ�ೌಡ �                               
ತಂ� ಹನುಮಂತ �ೌಡ 
ಕ�ಲ್ೕಶವ್ರ ಬ�ಾವ�, ಅಂಬ� ಅಂ�, 
ಹಗ��ೂಮಮ್ನಹ�ಳ್ �ಾ, ಬ�ಾಳ್� 
583134 

ಗಂ 6/20/1993 64.33 3ಎ-�ಾರ್ 

111.  RPC500863 
ಚಂದನ �.� 
ಪ�ಜರಹ�ಳ್ ಅಂ�, ಕೂ�ಲ್� �ಾ ಬ�ಾಳ್� 
��ಲ್ 583218 

�ಂ 4/5/1999 63.11 3ಎ-ಮ 

112.  RPC500093 

ಸ�ಾದ್ಂ ಹು�ೕನ್   
ತಂ� ಇ�ಾಮ್�ಲ್ �ಾಬ್  
�ೂಲೂಲ್ರು(��ೕ),�ಂ�ೂೕ� �ಾ. 
ಕಲಬುರ�(�)-585307 

ಪ�ರುಷ 25.07.1992 62.59 �ಾ-ಅಂ-ಚ.�ೖ 
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113.  RPC500202 
ಅ�ೂೕಕ ��ಡ್ 
ತಂ� �ೕರಪಪ್ ಕಮುರ್�, ಬಟಪಪ್ನ ಹ�ಳ್, 
ಕುಕನೂರು �ಾ, �ೂಪಪ್ಳ ��ಲ್  

ಗಂ 6/10/1992 62.06 3ಎ-�ಾರ್ 

114.  RPC501004 
ನರ�ಂಹಲು,                               
�ಾಗನ�ೂ�ಡ್ ಅಂ�, ಗಣನಮ್ನೂರ್ 
�ಾಯಚೂರು 584135 

ಗಂ 7/5/1997 56.30 �ಾ-ಅಂ-ದೃ.�ಾ  

115.  RPC500660 

ಅಮ�ೕಶ್ 
�ನ್ �ವಪಪ್ �ೂಮಮ್ನಹ�ಳ್, �ೂಸೂರು 
��ಾದ್ಪ�ರ  (��ೕ) �ೕವದುಗರ್ (�ಾ) 
�ಾಯಚೂರು(�) 

ಪ�ರುಷ 22.07.1975 49.68 �ಾ-ಅಂ-ಶರ್.�ೂೕ 

* �ಾ.ಮ: �ಾ�ಾನಯ್ ಮ��, ಕ.ಮ: ಕನನ್ಡ �ಾಧಯ್ಮ, �ಾರ್- �ಾರ್�ೕ�ಾ, ಇ-ಇತ�, �ಾ.�ೖ- �ಾ� �ೖ�ಕ, �ೕ.�.ಅ- �ೕಜ�ಾ ��ಾ�ರ್ತ ಅಭಯ್�ರ್, ಅಂ-ಚ.�ೖ- ಅಂಗ�ಕಲ ಚಲನ 

�ೖಕಲಯ್, ಅಂ-ಶರ್.�ೂೕ- ಅಂಗ�ಕಲ ಶರ್ವಣ �ೂೕಷ, ಪ.ಪಂ- ಪ��ಷಠ್ ಪಂಗಡ, ಪ.�ಾ- ಪ��ಷಠ್ �ಾ�, ಪರ್-1- ಪರ್ವಗರ್-1 

*2A  ವಗರ್ದ ಒಂದು ಹು�ದ್ಯ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ ತ���ಯ�ಾ��. 

              ಸ�/- 
                                                                                                                                ��ೕರ್ಶಕರು  
                                                                                                                           �ೂೕಟ�ಾ�� ಇ�ಾ� 
                                                                                                                         �ಾಲ್�ಾಗ್, �ಂಗಳೂರು 
 
 


